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24 december 2018 

Kerstnacht 

 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 8,23b – 9,6 

(t./vert. Huub Oosterhuis/NBV, m. Antoine Oomen; 

Verzameld Liedboek p. 393) 

 

Antwoordlied: ‘Kind ons geboren’: lied 491 (t. Huub 

Oosterhuis, m. Antoine Oomen; bij Jesaja 9,5) 

tweemaal 

 

Evangelie: Lukas 2,1-13 

 

Engelenzang: ‘Eer zij God in onze dagen’: lied 487,1  

(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied) 

 

Vervolg evangelie: Lukas 2,15-20 

 

Acclamatie: ‘Het licht is uitgezaaid’ (t. Sytze de Vries, 

m. Willem Vogel; Zingend Geloven VIII,7) 

 

Overweging 

‘Hoe zal ik u ontvangen?’, zo begint een oud 

kerstlied. 

Vannacht vieren we een geschenk dat we hebben 

ontvangen. Jezus. Geboren als een kwetsbaar 

mensenkind. Ingebakerd en in een voerbak voor 

dieren gelegd. 

 

Ontvangen – met open handen ontvangen wat je 

gegeven wordt. Dát is het Kerstfeest. 

Niet iets wat ons nou direct zo goed ligt. We 

houden meer van maakbaarheid. We doen de 

dingen graag zélf. Met eigen handen. Het is ook 

makkelijker om iets te dóen dan om af te wachten. 

Zeker als je moet afwachten wat ánderen doen. 

Denk aan medische situaties. Afwachten wat de 

uitslag is van weefselonderzoek is een heel zware 

opgave. Ontvangen wat je dan te horen krijgt, een 

enorme inspanning. 

Geven vinden we vaak makkelijker dan ontvangen. 

Vooral als het om mooie dingen gaat. Geven geeft 

een goed gevoel. Bij geven heb je zelf de regie, 

misschien is dat wel een van de redenen waarom 

we graag geven. 

 

Maar met Kerst gaat het om ontvangen. We krijgen 

een geschenk van God. 

En Maria overkwam dit grote kerstgeschenk als 

eerste. Gisteren nog hoorden we het verhaal. En de 

mooie uitleg van Meindert Dijkstra over God die 

mens wordt. 

Maria heeft Jezus ontvangen en gedragen. Ze 

voedt hem en ze verzorgt hem. Een man is er niet 

aan te pas gekomen. 

 

Is er geen man aan te pas gekomen…? 

Daar kunnen wij, nuchtere 21ste eeuwse mensen, 

meestal niet veel mee. We denken: het zal wel niet 

letterlijk zijn bedoeld. Maar het kan ook andersom: 

dat we juist van harte geloven dat het precies zo is 

gebeurd als het er staat. Er is door de kerk zelfs een 

dogma, een leerstelling van gemaakt. Tegelijk 

werd seksualiteit lange tijd gezien als iets laags, 

iets onzuivers. De komst van onze Heer in zijn 

goddelijke puurheid zou niet kunnen samengaan 

met zoiets troebels als geslachtsgemeenschap. 

Maar daar ging het in het bijbelse verhaal helemaal 

niet om. 

Waarom dan wél? 

 

Om dat te begrijpen, moeten we ons verplaatsen in 

een patriarchale cultuur. Dat was de cultuur waarin 

de bijbelse verhalen tot stand kwamen. In die 

cultuur zijn het de mannen die geschiedenis 

maken. Een koning had niet voor niets een harem. 

Zo kon hij voor zijn volk toekomst produceren. Met 

zijn geweldige potentie verwekte hij veel 

nakomelingen. 

De man was de maker en de machthebber. De 

vrouw was de verzorgster. Degene die het zaad 

ontving om het tot wasdom te laten groeien. 

 

In die wereld wordt verteld: hier wordt een kind 

geboren waar geen man aan te pas is gekomen! 

Dat wil zeggen: dit kind is geen menselijk product. 
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Het komt niet voort uit iemands potentie. Geen 

sterke man kan het bijschrijven op zijn staat van 

dienst. Geen man kan zeggen: kijk, dat heeft hij 

nou écht van mij! Geen mens kan later zeggen bij 

de woorden en daden van Jezus: die zaten er bij óns 

nou altijd al in! 

Bij de wieg van dit kind staan de mensen alleen als 

ontvangende partij. Ze mogen zien, koesteren en 

verzorgen wat ze niet zelf hebben gemaakt. 

 

Op deze wijze vertelt het verhaal dat Jezus geen 

product is van mensen. Zowel Lukas als Matteüs 

vertellen over zijn geboorte. En allebei zijn ze er 

helder over: Jezus is geen product van zijn 

voorouders. Beiden geven een lange lijst van Jezus’ 

afstamming. Twee nogal van elkaar verschillende 

lijsten. Ga je hier genealogisch naar kijken, dan vind 

je heel wat tegenspraak. Maar in één ding stemmen 

ze overeen: de hele lijst komt uit bij Jozef die niet 

de vader van Jezus is. Matteüs schrijft: “Jozef, de 

man van Maria, bij wie Jezus werd verwekt.” (Mt 

1,16) En Lukas schrijft: “Jezus was, zoals werd 

aangenomen, de zoon van Jozef.” (Lk 3,23)  

Zo wordt tussen Jozef en Jezus bewust ruimte open 

gehouden. Waarmee Matteüs en Lukas lijken te 

zeggen: deze hele geschiedenis van mensen heeft 

niet Jezus voortgebracht. Hij is niet een soort 

eindproduct. Hij is het grote geschenk. 

 

Ontvangen – met open handen ontvangen wat je 

gegeven wordt. Dat is Kerstmis. 

Nu zou er een misverstand kunnen ontstaan: alsof 

ontvangen betekent dat je lijdzaam niets doet en 

afwacht. Maar dat vertellen de verhalen niet. 

Maria ondergaat niet passief het lot dat over haar 

komt. In tegendeel. Als de engel Gabriël haar 

bezoekt, vraagt ze door en wil ze meer weten. 

Daarna staat ze op en gaat op reis naar haar 

familielid Elisabet. Ze zingt haar fiere lied over God 

die de wereld op zijn kop zet. Als kraamverzorgster 

steekt ze drie maanden lang de handen uit de 

mouwen. Ze reist met Jozef naar Bethlehem. Ze 

geeft geboorte aan Jezus en voedt hem, koestert 

hem en verzorgt hem. En alles wat haar over haar 

kind verteld wordt, bewaart ze en overweegt ze in 

haar hart. 

 

Aan Maria zien we dat ontvangen niets met 

passiviteit te maken heeft. Aan de herders 

trouwens ook. Ze blijven niet verlamd in het veld 

zitten na dat engelenspektakel, maar staan gelijk 

op en gaan op weg om dat ingebakerde kind te 

zoeken, dat kind dat Koning van de vrede wordt 

genoemd. En als ze het gevonden hebben, loopt 

hun mond over van dit wonderlijke geschenk. Ze 

juichen en zingen, zoals Maria zong toen ze bij 

Elisabet was. En zo, als het ruwe en onbehouwen 

volk dat ze zijn, maken ze iets waar van die vrede 

op aarde waar de engelen van spraken. 

 

Pak aan, zegt het kerstverhaal. Niet door je 

mouwen op te stropen. Maar door je handen te 

openen. Pak aan en ontvang dit kind. Ontvang de 

vrede. Ontvang het leven. God legt het allemaal in 

onze handen. En wij, wij kunnen dit alles laten 

groeien door het te koesteren, te voeden en te 

verzorgen. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘In dulci jubilo’: lied 471 (t. Andries Govaart, 

naar ‘in dulci jubilo’, anoniem ca. 1500; m. ca. 1480)  


